
2021.gads 

Janvāris 

 

1. No 17.janvāra slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” atvērta lietpratēju trase. 

2. Ventspils Olimpiskās vienības un sporta skolas “SPARS” sportiste Rūta Kate 

Lasmane Kolumbijā (ASV) notiekošajās sacensībās trīssoļlēkšanā izcīnīja pirmo 

vietu ar personīgo rekordu telpās – 13,56m. 

3. Ventspils pilsētas budžetā sportam atvēlēti vairāk nekā 4 miljoni eiro, no kuriem 

1,1 miljons paredzēti sporta klubu atbalstam, saglabājot to iepriekšējo gadu 

līmenī. 

4. Slēpošanas kalnā “Lemberga hūte” pieejama arī distanču slēpošanas trase, tā 

ierīkota Piedzīvojumu parka teritorijā apmēram 2 km garumā. 

5. Pārventas sporta halles zālē, tribīnēs un ģērbtuvēs nomainīts apgaismojums, 

kopumā uzstādot 66 jaunus apgaismes ķermeņus. Apgaismojums uzstādīts par 

pašvaldības finansējumu 12 110 EUR apmērā. 

6. Roberts Krūzbergs izcīna 9.vietu Eiropas čempionātā šorttrekā 1000m distancē. 

7. Ventspils Olimpiskās vienības un sporta skolas “SPARS” sportiste Rūta Kate 

Lasmane Ziemeļkarolīnas pilsētā Klemsonā notikušajās sacensībās vieglatlētikā 

telpās sasniedza personīgos rekordus gan tāllēkšanā 6,14m, gan trīssoļlēkšanā 

13,79m. 

8. Biedrība “Ventspils Hokeja Savienība” izveidoja “Ventspils hokeja sporta skolu” 

kā profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādi. Sporta skola ir iekļauta 

Izglītības iestāžu reģistrā un ir  licencētas programmas V20 un V30. 

 

Februāris 

 

1. No 11.februāra Ventspils iedzīvotājiem pieejama āra laukuma slidotava, kura 

atrodas brīvpieejas sporta laukumā Saules ielā 106A. Ledus laukums izveidots, 

atbalstot iedzīvotāju iniciatīvu. Brīvpieejas sporta laukumā Saules ielā 106A 

apmeklētājiem ir pieejamas bezmaksas hokeja nūjas, kuras laipni ir atvēlējis 

Hokeja klubs “Ventspils”. Tāpat ledus laukumā ierīkoti borti un pieejami hokeja 

vārti. 

2. Ventspils Olimpiskās vienības un sporta skolas “SPARS” sportiste Rūta Kate 

Lasmane Arkanzasas pilsētā Fejitvilā sacensībās trīssoļlēkšanā telpās uzvarēja ar 

personisko rekordu – 13.83m. 

3. Sporta pārvalde Valentīna dienas ietvaros aicināja būt fiziski aktīviem un izskriet 

vai izsoļot kādu no maršrutiem sirsniņas formā: mazā sirsniņa (4,2km), vidējā 

sirsniņa (5km) un lielā sirsniņa (9,3km). 

4. Olimpiskā centra “Ventspils” Basketbola hallē ir pieejams paplašinātais 

fizioterapijas centrs. Paplašinātā fizioterapijas centra kopējā platība ir 100 m2, un 

izveidotas papildus piecas procedūru vietas, kā arī vingrošanas zona. 

5. Ventspils pilsētas pašvaldība atbalstīja biedrības “Ventspils Boksa klubs” 

iesniegumu un piešķīra kluba darbībai papildus finansējumu EUR 3500. 

Ventspils Boksa klubā šobrīd nodarbināti 46 dalībnieki. 

 

Marts 

 

1. Ventspils Olimpiskās vienības un sporta skolas “SPARS” sportiste Rūta Kate 

Lasmane uzvarējusi ACC (Atlantic Coast Conference) konferences 

finālsacensībās trīssoļlēkšanā ar rezultātu 13,53m. 

2. Augstas klases sportistu sagatavošanas centra un sporta skolas “Spars” soļotājs 

Ruslans Smolonskis Turcijas pilsētā Antālijā startēja sacensībās 50 kilometru 

soļošanā, kurās ar jaunu personisko rekordu 3 stundas 55 minūtes izcīnīja 2.vietu. 

3. Roberts Krūzbergs pasaules čempionātā šorttrekā izcīna 15.vietu 1000m distancē. 

4. Ventspils olimpiskās vienības sportists Kārlis Pauls Lasmanis komandas “Rīga” 

sastāvā uzvar 3x3 basketbola Vienotās Eiropas līgas pirmajā posmā. 



5. Pasniegtas balvas “Gada atzinība sportā 2020”. Gada balvas sportā saņēma Darja 

Sopova, Anželika Šilberga,  Ginta Rassa, Rūta Šauberga, Juris Petrovičs un 

Andris Kronbergs, Motoklubs „Rodeo”, Madara Frēliha, Kārlis Pauls Lasmanis 

un Rūta Kate Lasmane. 

6. Ventspils Olimpiskās vienības sportiste Rūta Kate Lasmane Nacionālās koledžu 

sporta asociācijas (NCAA) čempionātā laboja Latvijas valsts rekordu 

trīssoļlēkšanā telpās un izcīnīja bronzas medaļu. Rūta labāko rezultātu sasniedza 

pēdējā sērijā, kad lēca 14,15 metru tālumā.  

 

Aprīlis 

 

1. Ventspils Olimpiskās vienības un sporta skolas “Spars” svarcēlājs Ritvars 

Suharevs svara kategorijā līdz 81kg Eiropas čempionātā svarcelšanā izcīnīja 

bronzas medaļu. Raušanā Ritvars pacēla 157 kilogramus, bet grūšanā 190 

kilogramus, kas summā deva 347 kilogramus.  

2. Ventspils Olimpiskās vienības svarcēlājs Artūrs Plēsnieks svara kategorijā līdz 

109 kilogramiem Eiropas čempionātā svarcelšanā izcīnīja 6.vietu, summā paceļot 

394 kilogramus.  

3. Ventspils olimpiskās vienības sportists Kārlis Pauls Lasmanis un "Riga" 3x3 

basketbolisti vienotās Eiropas līgas posmā izcīna 3.vietu. 

 

Maijs 

 

1. Ventspils svarcēlāji gūst panākumus Latvijas čempionātā. Sacensību 

augstvērtīgākos rezultātus sasniedza Daniela Ivanova un Artūrs Plēsnieks. 

2. Ar individuālo velo izbraucienu Ventas kreisajā krastā (pilsētā)  “Velo vieno 

2021!”,  atklāta vasaras sezona Ventspilī. Kopumā individuālajā braucienā 

piedalījās vairāk nekā 400 dalībnieki. 

3. Lai sportošana āra sporta bāzēs būtu daudzveidīgāka un piemērota arī atlētiskās 

vingrošanas entuziastiem, Olimpiskā centra “Ventspils” pagalmā zem nojumes 

bezmaksas pieejami 13 atlētiskās vingrošanas zāles trenažieri.  

4. Sporta skolas “Spars” un Ventspils Olimpiskās vienības sportiste Rūta Kate 

Lasmane ASV uzvarējusi ACC (Atlantic Coast Conference) konferences 

finālsacensībās trīssoļlēkšanā ar rezultātu 14.20m. 

5. Ar individuālo velo izbraucienu Ventas labajā krastā (Pārventā) aizvadīts otrais 

“Velo vieno 2021!” pasākums. Kopumā individuālajā braucienā piedalījās vairāk 

nekā 400 dalībnieki. 

6. Eiropas komandu čempionātā soļošanā Čehija pilsētā Podebradi 50km distancē 

4.vietu izcīnīja Ventspils Olimpiskās vienības soļotājs Ruslans Smolonskis 

distanci veicots 50 minūtēs un 31 sekundē. 

7. Olimpiskā centra “Ventspils” tenisa kortos notika ”Ventspils Open by Babolat” 

ITF Juniors tenisa turnīrs U-18 vecuma grupā jauniešiem un jaunietēm. Kopumā 

turnīrā piedalījās 84 dalībnieki no 14 valstīm. 

8. Latvijas 3x3 basketbola izlase, kuras sastāvā spēlē Ventspils Olimpiskās vienības 

sportists Kārlis Lasmanis Austrijas pilsētā Grācā izcīnīja ceļazīmi uz 2021.gada 

Tokijas olimpiskajām spēlēm. 

9. Sporta skolas “Spars” džudo nodaļas audzēkne Marija Selezņova Eiropas 

čempionāta sambo jauniešiem, junioriem un pieaugušajiem izcīnīja zelta medaļu 

svara kategorijā līdz 65kg. 

10. Ventspils olimpiskās vienības sportists Raimonds Martinovskis Eiropas kausā 

kikboksā WAKO “European Cup Karlovac Open 2021” izcīnīja divas sudraba 

medaļas svara kategorijā līdz 89 kg – kick light un light contact disciplīnās. 

11. Sporta skolas “Spars” un Ventspils Olimpiskās vienības sportiste Rūta Kate 

Lasmane izcīnījusi uzvaru trīssoļlēkšanā aizlecot 14,15m Austrumkrasta studentu 

čempionāta sacensībās. 

 



Jūnijs 

 

1. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā aizvadītas tradicionālās Olimpiskā 

čempiona Daiņa Kūlas starptautiskās sacensības “Ventspils šķēpi 2021”, kurās 

startēja dalībnieki 3 vecuma grupās. 

2. Latvijas čempionātā vieglatlētikā Ventspils sportisti izcīna 14 medaļas, t.sk. 6 

zelta, 5 sudraba, 3 bronzas. 

 

Jūlijs 

 

1. Ventspils pludmales volejbola stadionā notika Latvijas Jaunatnes pludmales 

volejbola posmi U-18 un U-20 vecuma grupās jauniešiem un jaunietēm. U-18 

vecuma grupā jauniešiem sacensībām piedalījās 17 pāri, bet jaunietēm 33 pāri. U-

20 vecuma grupā jauniešiem piedalījās 21 pāris, bet jaunietēm 19 pāri. 

2. Ventspils pludmales volejbola stadionā aizvadīts “ERGO Open 2021” Latvijas 

čempionāta otrais posms, kurā par uzvarētājiem kļuva Tokijas Olimpisko spēļu 

dalībnieki Mārtiņš Pļaviņš/Edgars Točs un Tīna Laura Graudiņa/Anastasija 

Kravčenoka. 

3. Ventspils loka šaušanas sporta bāzē notika Baltijas Atklātais čempionāts loka 

šaušanā, kurā piedalījās dalībnieki no 8 sporta klubiem. Ventspils sporta klubu 

“Odisejs” pārstāvēja 9 loka šāvēji. 

4. Ventspils pludmales volejbola stadionā notika "Latvijas pludmales 2021" posms 

pludmales volejbolā, kurā piedalījās 15 komandas. 

5. Ventspils sporta skolas “SPARS” audzēkņi piedalījās Latvijas čempionātā 

vieglatlētikā U-18 un U-20 vecuma grupās. Mūsu sportisti izcīnīja 6 medaļas, 

t.sk. 1 zelta, 2 sudraba un 3 bronzas. 

6. Ventspils Olimpiskās vienības trīssoļlēcēja Rūta Kate Lasmane Eiropas U-23 

čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu savā labākajā mēģinājumā 

sasniedzot 13,75m. 

7. Ventspils 3x3 basketbola laukumos aizvadīts otrās sezonas pirmais Starptautiskās 

3x3 basketbola līgas "Top Gun" posms, kurā piedalījās 12 komandas no visas 

Latvijas. 

8. Sporta skolas “Spars” un Augstas klases sportistu sagatavošanas centra sportiste 

Darja Sopova Eiropas U20 čempionātā vieglatlētikā izcīnīja bronzas medaļu 

trīssoļlēkšanā un laboja sev piederošo Latvijas U-20 rekordu aizlecot 13,62m. 

9. Ventspilnieks Kārlis Pauls Lasmanis kļūst par Tokijas olimpisko spēļu čempionu 

3x3 basketbolā finālspēlē ar rezultātu 21:18 uzvarot Krievijas Olimpiskās 

komitejas komandu. 

10. Latvijas 3x3 basketbola izlases vēsturisko uzvaru Tokijas Olimpiskās spēlēs, 

Ventspils valstspilsētas pašvaldības domes Finanšu komiteja ir pieņēmusi 

lēmumu piešķirt naudas balvu 10 000 eiro apmērā ventspilniekam Kārlim Paulam 

Lasmanim. 

11. Sporta skolas “SPARS” un Ventspils olimpiskās vienības svarcēlājs Ritvars 

Suharevs ar jaunu Latvijas rekordu izcīna 6.vietu Tokijas olimpiskajās spēlēs 

kategorijā līdz 81kg. 

 

Augusts 

 

1. Sporta skolas “SPARS” vieglatlēti izcīna četras medaļas Baltijas U20 komandu 

čempionātā. 

2. Ventspilī notika Eiropas pludmales handbola tūres posms „Ventspils 2021”. 

Sacensības piedalījās sešas dāmu un astoņas kungu komandas. 

3. Ventspils Olimpiskās vienības svarcēlājs Artūrs Plēsnieks Tokijas olimpiskajās 

spēlēs svarcelšanas sacensībās svara kategorijā līdz 109 kilogramiem izcīna 

bronzas medaļu. 



4. Ventspils Olimpiskās vienības šķēpa metēja Madara  Palameika Tokijas 

olimpiskajās spēlēs izcīna 11. vietu  ar rezultātu  58.70m. 

5. Ventspils Olimpiskās vienības sportisti Ernests Zēbolds un Tomass Grinbergs 

gūst panākumus Latvijas čempionātā BMX Freestyle Park disciplīnā. 

6. Ventspils Piedzīvojumu parkā un pa pilsētas ielām tika aizvadīts Vislatvijas 

12.nūjošanas festivāls.  

7. Ventspils vieglatlēti - Jānis Leitis, Rolands Štrobinders, Mareks Ārents Māra 

Grīva, Ildze Bortaščenoka un Roberts Mažrims gūst panākumus Valsts prezidenta 

balvas izcīņā. 

8. Ventspilnieces Agita Puriņa un Inga Apmane izcīna bronzas medaļas Latvijas 

čempionātā petankā sieviešu dubultspēlēs. 

9. Darja Sopova izcīna bronzas medaļu pasaules U20 čempionātā ar rezultātu 

13.60m. 

10. Olimpiskā centra “Ventspils” stadionā notika 8. Baltijas valstu un 7. Latvijas 

čempionāts vieglatlētikā senioriem. Sacensībās piedalījās 286 dalībnieki no 

Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Vācijas, Zviedrijas un Polijas. Ventspili sacensībās 

pārstāvēja 25 sportisti, kuri kopā izcīnīja 83 medaļas t.sk. 49 zelta, 19 sudraba un 

15 bronzas. 

11. Par uzvarētājiem Ventspils pilsētas čempionātā futbolā kļūst “Rando-K” 

komanda. 

12. Kārlis Pauls Lasmanis un "Riga" 3x3 basketbolisti izcīna 2.vietu Rīgas 

"Challenger" turnīrā. 

 

Septembris 

 

1. Par Ventspils pilsētas čempioniem petankā dubultspēļu disciplīnā kļūst Raido 

Blumbergs un Andris Padrevics.  

2. Ventspils loka šāvēji gūst panākumus Latvijas čempionātā loka šaušanā. 

3. Ventspils vīriešu frisbija komanda izcīna 2.vietu Baltijas čempionātā. 

4. Ventspils kikboksa leģiona sportisti izcīna divas zelta medaļas Lietuvas 

čempionātā kikboksā. 

5. Ventspils motokluba “Rodeo” braucēji 13.reizi izcīna Latvijas čempionu titulu. 

6. Ventspils Zilā karoga pludmalē norisinājās tradicionālās akmens mešanas 

sacensības, kurās uzvarēja Matīss Kaudze un Gundega Grīva.  

7. Olimpiskā centra “Ventspils” basketbola hallē notika starptautiskais Latvijas 

čempionāts kikboksā "Latvijas OPEN 2021", kurā sporta kluba “Favorīts” 

sportisti izcīnīja 15 medaļas, t.sk. 5 zelta, 7 sudraba un 3 bronzas. 

8. Eiropas U-20 vecuma grupā sudraba medaļu svara kategorijā līdz 71 kilogramam 

izcīnīja sporta skolas “Spars” svarcēlāja Daniela Ivanova, summā paceļot 201 

kilogramu un sasniedza trīs Latvijas rekordus. 

 

Oktobris 

 

1. Augstas klases sportistu sagatavošanas centra un sporta skolas “Spars” svarcēlājs 

Armands Mežinskis Eiropas U-23 čempionātā svarcelšanā svara kategorijā līdz 

96 kilogramiem izcīnīja 6.vietu. 

2. Sporta namā “Centrs” notika starptautiskās taekvondo sacensības “Ventspils 

kauss”, kurās piedalījās 80 dalībnieki no Lietuvas un Latvijas no 7 sporta 

klubiem. sporta kluba “Favorīts” sportisti izcīnīja 20 medaļas, t.sk. 8 zelta, 8 

sudraba un 4 bronzas.  

3. Sporta skolas “SPARS” sportisti Marija Seļezņova un Artjoms Kvašņins gūst 

panākumi pasaules čempionātā sambo jauniešiem un junioriem. 

4. Ventspils olimpiskās vienības sportists Kārlis Pauls Lasmanis 3x3 basketbola 

turnīrā Permā izcīna trešo vietu. 



5. Ventspils olimpiskās vienības sportists Raimonds Martinovskis Latvijas Pasaules 

čempionātā kikboksā WAKO pieaugušajiem izcīnīja 3.vietu svara kategorijā līdz 

89kg.  

6. Ventspils Augstas klases sportistu sagatavošanas centra un sporta skolas “Spars” 

sportists Roberts Krūzbergs pasaules kausā šorttrekā 1,posmā 1000m distancē 

izcīnīja 10.vietu. 

 

Novembris 

 

1. Kārlis Pauls Lasmanis kopā ar komandu “Riga” izcīna 1.vietu 3x3 basketbola 

pasaules tūres posmā Abū Dabī. 

2. Kārlis Pauls Lasmanis kopā ar komandu “Riga” izcīna 1.vietu 3x3 basketbola 

pasaules tūres posmā Mehiko un kļūst par tūres kopvērtējuma uzvarētājiem. 

3. Ventspils Olimpiskās vienības sportists un Latvijas čempions Ernests Zēbolds 

izcīna 4.vietu Eiropas čempionāta BMX frīstaila parka disciplīnā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


